
    
 

SEMANA DA PÁTRIA 2013  
REGIÃO DE SANTA CATARINA 

 
Conforme previsto em nosso calendário regional de atividades, está 
programada a “Semana da Pátria 2013”. 
 
Já é tradição o envolvimento dos Grupos Escoteiros nas programações cívicas 
de suas cidades, e isto é muito importante para incutir em nossas crianças e 
jovens o espírito patriota, assim como, incentivando-os ao cumprimento da 
promessa escoteira com relação aos deveres com a pátria. Por meio desta 
atividade estaremos proporcionando o fortalecimento do sentimento de 
civismo e amor à pátria. 
 
As atividades devem ser realizadas na semana de 01 a 07 de setembro  e 
recomendamos aos organizadores para que preparem alternativas para casos 
de mau tempo nas atividades externas programadas. 
 
 
Cada Grupo Escoteiro deverá realizar no mínimo duas atividades propostas 
abaixo: 
 
A - A seção ou o Grupo Escoteiro deverá participar do desfile de 07 de setembro, em 
seu município ou em outro, em comemoração a Independência do Brasil; 

B- Participar ativamente de uma das atividades de abertura da Semana da Pátria em 
seu município. 

C- Divulgar a Semana da Pátria com a distribuição de folhetos em supermercados e 
pontos comerciais, 

D - Realizar pedágio em vários pontos, distribuindo panfletos, bandeirinhas e fitas 
verde/amarela alusivas a Semana da Pátria (solicitar apoio da PMSC - Polícia Militar 
de Santa Catarina e órgãos de Trânsito do município); 

E - Convidar a população e autoridades através da mídia (rádio / jornal / TV e 
folders-convites) para Hasteamento da Bandeira Nacional no centro da cidade ou 
Prefeitura Municipal.  

Acertar com a Comunicação Social da Prefeitura Municipal para divulgação de 
matéria alusiva ao evento.  

Convidar o(a) Prefeito(a) Municipal ou Autoridade Representativa para hasteamento 
da Bandeira Nacional e uso da palavra alusiva ao ato; 



F - Realizar durante os dias de aula, nas Escolas Municipais, Estaduais, ou 
Particulares o Hasteamento da Bandeira Nacional com canto do Hino Nacional. 
Realizar uma sinopse sobre a data comemorativa de 7 de Setembro; 

G – Promover no dia 7 de setembro a competição da PIPA DA INDEPENDÊNCIA, 
sendo obrigatório o destaque das cores Verde e Amarela e frases cívicas alusivas ao 
evento. Pode ser distribuído ao público panfletos alusivos a Semana da Pátria e 
preparado VARAL DO CIVISMO e AMOR A PÁTRIA, expondo relatos históricos em 
papel A-4 fixados em um cordão com grampos de roupa; 

H – Solicitar aos integrantes do GRUPO ESCOTEIRO (estudantes) que 
compareçam nas salas portando uma Fita Verde/Amarela fixada no peito esquerdo 
com alfinete (tipo usado nas festas de igreja) referenciando a Semana da Pátria; 

I – Realizar um passeio de bicicleta pelas ruas da cidade, tendo as mesmas 
enfeitadas de Verde/Amarelo (fitas plásticas no guidão / enfeites nos aros das 
rodas), portarem cartazes alusivos / camisetas verdes e amarelas / balões verdes e 
amarelos etc. As pessoas podem estar de “Rosto Pintado” de Verde e Amarelo; 

J – Organizar uma sessão de filmes / vídeos históricos para apresentar em 
multimídia em um anfiteatro / salão de reuniões / auditórios, etc., convidando alunos 
das escolas e pais. 

K – Outra Atividade criada a critério do Grupo Escoteiro ou que seu Grupo já 
desenvolva em sua cidade alusiva a Programações Cívica na semana da Pátria. 

Todas as atividades deverão ser registradas com fotos e estas deverão ser 
postadas no blog do distrito escoteiro ao qual o grupo pertença. 

 
ROTEIRO DA SEMANA DA PÁTRIA 2013 
 
1. Detalhamento da atividade 
 
Data: de 01 a 07 de setembro de 2013 
Local: descentralizado, por grupo escoteiro. 
Público Alvo: Ramo: lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro. 
Investimento do participante: o menor possível, conforme a organização local. 
Autorizações: Em eventos escoteiros realizados fora da sede e do horário de 
reuniões do grupo escoteiro deverão ser exigidas Autorizações de Pais. 
 
2. Desenvolvimento 
 
Nos dias propostos e conforme a organização local os membros juvenis realizarão 
as atividades escolhidas e organizadas pelo grupo escoteiro. 
As atividades podem ser realizadas por apenas uma seção do Grupo Escoteiro ou 
conforme organização local. 
Os Grupos Escoteiros farão a divulgação das atividades realizadas através do Blog 
do Distrito e encaminharão ao escritório regional o RELATÓRIO DE ATIVIDADE até 



o dia 16 de setembro de 2013. O modelo do relatório estará disponível na internet, 
página da UEB-SC em www.escoteirossc.org.br no ícone do evento. 
 
3. Distintivos e certificados. 
 
O Escritório Regional encaminhará o certificado para todos os Grupos Escoteiros 
que enviarem o relatório da SEMANA DA PÁTRIA 2013, após a análise do relatório 
enviado dentro do prazo estipulado. 
 
Os certificados individuais poderão ser baixados pelo Grupo Escoteiro na página dos 
Escoteiros de Santa Catarina www.escoteirossc.org.br (ícone do evento), 
preenchidos, impressos, assinados pelo Diretor Presidente do Grupo Escoteiro e 
pelo coordenador local da atividade e entregues aos participantes pelos próprios 
Grupos Escoteiros. 
 
Os distintivos da Semana da Pátria 2013 poderão ser adquiridos ao custo unitário de 
R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), os quais devem ser solicitados através do 
relatório de atividade da “Semana da Pátria 2013”, conforme modelo em anexo, o 
qual deverá ser enviada para o e-mail secretaria@escoteirossc.org.br, até o dia 16 
de setembro de 2013. 
 


